
                                          

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

 ТРЕТЯ  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 23.12.2020          № 05 

с. Миколаївка  

Про внесення змін та доповнень до рішення 42 сесії сьомого скликання 

від 18.11.2019 року № 23 «Про затвердження Програми «Ремонт, 

реконструкція та утримання доріг і тротуарів комунальної власності на 

території  Миколаївської ОТГ на 2020-2022 роки» 

        

      Відповідно до  пункту 22 частини першої   статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про дорожній рух», 

«Про автомобільні дороги» та  статті 91 Бюджетного кодексу України, 

сільська рада вирішила: 

1. Внести зміни до Програми «Ремонт, реконструкція та утримання доріг і 

тротуарів комунальної власності на території Миколаївської ОТГ на 

2020-2022 роки», а саме: 

1.1. Підпункт 5.1.2  (нанесення дорожньої розмітки); підпункт 5.1.3 

придбання матеріалів для посипання доріг населених пунктів); 

підпункт 5.1.4. (проведення робіт по очистці доріг та вулиць від 

снігу в зимовий період) пункту 5.1 «Підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху» Розділу 5  Заходи та орієнтовні обсяги 

фінансування  Програми, видалити. 

1.2. Підпункт 5.2.1., підпункт 5.2.2., підпункт 5.2.3. видалити з 

Розділу 5.2. «Забезпечення належного стану дорожнього 

покриття та розвиток дорожнього господарства» пункту 5.2 

«Забезпечення належного стану дорожнього покриття та 

розвиток дорожнього господарства» Розділу 5  Заходи та 

орієнтовні обсяги фінансування  Програми, викласти в новій 

редакції  

5.2.1. Придбання матеріалу для покращення 

стану комунальних доріг (перевезення, 

грейдерування, каткування та інше)  

2020 

2021 

2022 

700,00 

800,00 

900,00 

Бюджет 

сільської 

територіал

ьної 

громади 



5.2.2. Утримання тротуарів 2020 

2021 

2022 

400,00 

400,00 

400,00 

Бюджет 

сільської 

територіал

ьної 

громади 

 

 

2. Затвердити  Паспорт програми «Ремонт, реконструкція та утримання 

доріг і тротуарів комунальної власності на території Миколаївської 

ОТГ на 2020-2022 роки» у новій редакції (додаток 1 додається). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

архітектури, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування.  

 

 

 

Сільський голова                 Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            Додаток №1 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

ремонту, реконструкцій та утримання доріг і тротуарів комунальної власності 

на території Миколаївської ОТГ на 2020-2022 роки 

(в новій редакції) 

 

1. 

Ініціатор розроблення 

програми 

Виконавчий комітет Миколаївської сільської  

ради 

2. Підстава для розроблення 

Конституція України, Закон України 

“Про місцеве самоврядування в Україні ”, 

Закони України «Про дорожній рух», «Про 

автомобільні дороги», стаття 91 Бюджетного 

Кодексу України. 

3. Розробник програми 

Спеціаліст Ⅱ категорії відділу  житлово-

комунального господарства, комунальної 

власності, транспорту, архітектури, 

благоустрою, розвитку інфраструктури та 

містобудування 

4. 

Відповідальні виконавці 

програми 

Виконавчий комітет Миколаївської сільської 

ради 

5. Учасники програми Миколаївська сільська рада Сумського району 

6. Термін реалізації програми 2020 -2022 роки 

7. Джерела фінансування 

- бюджет сільської територіальної 

громади 

 

     -    державний бюджет, 

      - інші джерела фінансування, не заборонені 

законодавством України. 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього 

(тис. грн.) 

2020 рік -1 120,00 

2021 рік - 1 225,00 

                      2022 рік -  1 325,00 

 у тому числі: 3 670,00 

 коштів місцевого бюджету   



Секретар сільської ради    Вікторія НЕПИЙВОДА 

                                                                                                    

 коштів державного 

бюджету 

 


